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பிறந்தது. படித்தது கானைக்குடி. 

தமிழுக்காை ஆர்வம் தாைாய் வந்தது. 
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தமினைப் பற்றிய பட்டறிவு தமிைாைாய்ப் 
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இை உணர்வு….. அனைவரும் ஒன்பறை 

நினைப்பது. 
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ஆசான்கள் என்னை வழி நடத்திச் 

பசல்லும் அனைவருக்கும். 

 

நன்றி.வணக்கம் 
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எதற்கு எழுதுகிவறன்? 

 

தனி ஒருென் இங்கு நாட்டைத் திருத்தொ 

கவிடத எழுதுகியேன்......?! 

கைந்து யபாகும் ொழ்க்டகப் 

பிடையிடைக் காட்சிப்படுத்துகியேன்...... 

நீதிப் பிைம்பிடை எைக்குள் சுமந்து 

வபாய்டமடே எரிக்கின்யேன்........ 

நாயை வபாய்வேை உணரும் தருணம் 

இேந்து பிேக்கின்யேன்....... 

என் சாம்பல் பரவும் புேவெளிவேங்கும் 

என்டைப் பதிக்கின்யேன்.......... 

ஒரு நீர்த்துளி என்யமல் விழும் யநரயம 

ொழ்டெ ரசிக்கின்யேன்.......... 

அடைத்து முரண்களும் வகாண்ை 

ொழ்வில் எடத சரி வசய்ே 

நிடைக்கின்யேன்...........?! 

முரண்படுதயல ொழ்வின் விதிவேை 

தீர்ப்டப முடிக்கின்யேன்! 

அைங்கன். 



என் அன்னை 

 

அம்மா! உன் அன்பிற்கு ஈடு வசால்ல 

இப்பாரினில் ஏதுமில்டல… 

டபந்தமிழ் என்டை ெளர்ப்பதைால்: 

இருதாய்க்கு நாவைாரு பிள்டள. 

தங்கக் குைத்திற்குள்யள – நான் 

தெறி விழுந்த நீர்த்திெடல… 

என்டைக் கருவில் கடலக்காமல் 

இருந்தாயே! 

உன் பாதத்தில் யகாடி முல்டல. 

ெங்கக் கையலாரம் சிடலெடிக்க 

ெக்கு எைக்கில்டல… அம்மா! 

ொக்கில் உன்டை டெத்துப் 

பாடுயென் நான் உன் வசல்லப்பிள்டள. 

தமிழ்த்தாோல் என் தாடேப் 

பாடும் வபருடமக்கு ஏது எல்டல. 

நிம்மதி வகாண்டுேங்க… தாயே! 

உன் மடியபால் யெறு இல்டல. 

  



இருனள மைதில் னவத்து..... இனறவனைத் 

வதடாவத. 

ஒளியில் உள்ள கைவுள் 

வமாழியிலும் இருக்கிோர். 

எல்லாச் சைங்குகளும் 

சட்ைங்களும் மனிதன் யமம்பைத்தான். 

கைவுளின் அருகில் 

வசல்லத்தான் அத்தடை 

ெழிமுடேகளும்.. 

நீ கைவுளில்டல. 

கைவுளுக்கு அடைத்டதயும் 

ஏற்கும் பக்குெமுண்டு 

காழ்ப்புணர்ச்சியோடு 

கைவுடளத்யதைாயத. 

நின்றுவகாண்டு 

மலம் கழிப்பது உன் 

ெசதிவேன்ோல் 

உன் இருப்பிைத்தில் வசய். 

வபாதுவெளியில் ஒரு 

நாகரிகம் இருக்கிேது. 



சகிப்புத்தன்டமடேத்தான் 

அடைத்து மதங்களும் 

யபாதிக்கிேது. 

வெற்றுமந்திரங்களில் 

இல்டல மகிடம 

அது அன்பில் இருக்கிேது. 

முதலில் மனிதைாய் 

இருக்க முேற்சிவசய் 

பிேகு கைவுடளத் யதைலாம். 

  



முகங்கனளத் வதடி.... 

 

முகங்கடளத் யதடி 

அடலகின்யேன் நான் 

வசாந்த முகமின்றி... 

நிைல்கடளத் தூரத்தி 

ொழும் உலகில் எப்படி 

ொழ்யென் வபாய்யின்றி.... 

கைவுகள் விற்கும் கடைத்வதருவில் 

வகாள்முதல் வசய்ேப் யபாயைன் 

முதலின்றி..... 

எல்யலாரும் அதடையே 

வசய்ெதால் திரும்பி ெந்யதன் 

யெறு ெழியின்றி. 

வபாய்கடள விற்று 

வபாய்கடள ொங்கி 

ோருக்கு லாபம். 

எல்லாம் முடிந்து 

அைங்கிடும் யபாது 

ெந்திடும் ஞாைம். 

ொழ்ந்திடும் யபாது 



யநசம் மேப்பது 

காலத்தின் சாபம். 

உைக்குப் பிேகும் 

உன்டை நிடைக்க அன்பாய் 

ொழ்ந்திடு நாளும். 

 

  



விழுவதா...எழுவதா 

 

தீக்குளித்தல் 

உைக்குப் பூச்வசாரிதலா... 

தீடமடே எரிக்காமல 

நீ எரிெதா... 

ஆடசக்குக் கைன்பட்டுக் 

கலங்கி நிற்பதா... 

உன் தடலமுடேடேக் 

கந்துெட்டிக்காய் கருெருப்பதா..... 

ொழ்ெதற்காய்ப் வபற்ே பணம் 

உன் ொழ்ெழிப்பதா.... 

தர்மம் மீறி ொழ்பெனுக்கு 

நீ உடைப்பதா... 

ஊடர அடித்து வபற்ே பணத்தில் 

உடல வகாதிப்பதா... 

ஊடமகள் நாைகத்தில் 

ஒலி அடமப்பதா.. 

அேநூல்கள் பல இருந்தும் 

அேம் மேப்பதா... 



தமிைா உன் பண்டபத் 

தீச்சுைர் எரிப்பதா... 

முடே தெறிச் யசர்ந்த பணம் 

ெட்டிோய் உயிர் பறிப்பதா... 

அரசாங்க அதிகாரம் வகாடுடமக்கு 

துடண நிற்பதா.... 

உள்ளடதக் வகாண்டு ொை 

ஏடைக்குச் வசால்லிக் வகாடுப்பதா.... 

இருப்படத இருப்பெனுக்கு 

அள்ளிக் வகாடுப்பதா... 

பலயகாடிக் கைனுக்கு நாட்டை 

சிலருக்கு எழுதிக் வகாடுப்பதா... 

சில ஆயிரம் கைனுக்குப் பலடர 

எரிே விடுெதா.... 

வபாறுத்தது யபாதுவமன்று 

வபாங்கிவேழுெதா.... 

பூமி நாடள பிளக்குவமன்று 

வபாறுத்து நிற்பதா....? 

 

  



மைப்பபயர்ச்சி... 

 

எடதத் தின்ோல் பித்தம் 

வதளியுவமன்று யதடி 

அடலகிோன் மனிதன். 

ஆடசடே ஒழித்தால் 

அடமதி கிடைக்குவமன்று 

வசால்லி மடேந்தான் புத்தன். 

உைக்குள் கைவுள் 

உள்யளயிருக்கிோர் 

யதடிப்பாவரன்ோன் சித்தன். 

அடைத்தும் அறிந்தும் 

அடமதியில்லாமல் 

ொழ்டெக் கழிக்கிோன் பணப்பித்தன். 

கிரக, ராசிவேன்று 

வதளிந்த அறிவின்றி 

யதடி அடலந்தால் பேனில்டல. 

ஆரிேன் வசய்த 

மாேக் கடதகளால் வீழ்ந்த 

தமிைன் மீளவில்டல. 



இராகு யகவதன்றும் 

சனிப் வபேர்ச்சிவேன்றும் 

நடைமுடே ொழ்வில் வதால்டல. 

கற்ே கல்வி பகுத்தறியும் 

திேடை இன்று 

ோருக்கும ெைங்கிை வில்டல. 

தன்டை நம்பி 

ொழும் மனிதடை 

நாளும் யகாளும் நலிவுேச் வசய்ெதில்டல. 

ெருெடத ஏற்று 

ொழ்ந்து பார்ப்யபாடர காலம் 

டகவிட்ைதில்டல. 

  

  



பவற்றிடத்தில் பூஜ்ஜியங்கள்...... 

 

சிற்பிகள் டகயில் வபருயநாவேன்ோல் 

சிடலகள் எப்படி கடலோகும்.... 

ஆசான் மைம் யகாணவலன்ோல் 

யகள்விகள் எப்படி பதிலாகும்.... 

விடலவபாருள் என்று ஆை பின்யை 

யநர்டமக்கு எப்படி இைமாகும்.... 

ெழி நைத்த வதரிோத முைெனிைம் 

யபாகும் பாடத எப்படித் வதளிொகும்..... 

கற்பிப்பெர் ஒழுங்கு இல்டலவேன்ோல் 

நாடளேத் தடலமுடேயே பிடைோகும்.... 

மூன்ோம் இைத்தில் உள்ளவதல்லாம் 

முட்ைாள் இைத்தில் முதலாகும்...... 

ஒவ்வொரு இைப்பிற்குப் பின்ைாலும் 

மனிதவமன்பது பிணமாகும்.... 

கருடண யநசம் என்பவதல்லாம் 

காலம் கைந்த வசால்லாகும்..... 

எழுத்தறிவித்த இடேெவைல்லாம் 

சாத்தானுக்கு மகைாகும்..... 



ொைெழி வசால்லாத கல்விக்கு 

ெகுப்படே எப்படி இைமாகும்..... 

குருவின் குரூர எண்ணத்தில் 

இளம் பிஞ்சுகயள பலிோகும்....... 

கைவுளுக்கு முதல் இைத்தில் 

இனி வெற்றிைங்கயள உருொகும். 

  

  



விலங்குகளுக்குக் கடவுளில்னல..... 

இடேொ!  உைக்காை 

தீபவமல்லாம் ஒழுங்காக எரிகிேது. 

உைக்கு விைா கண்டு எந்நாளும் 

சுபமாகக் கழிகிேது. 

ஆதி அந்தமில்லா இன்பத்தில் 

உன் ொழ்க்டக ஔிர்கிேது. 

மனிதன் பற்று டெத்த பாெத்தில் 

ொழ்க்டக வபருங்கைலாய் நீள்கிேது. 

இைப்பின் துேரத்டத எல்லா 

உயிர்களுக்கும் வகாடுத்தென் நீ. 

உணரும் அனுபெத்டத மனிதனுக்காய் 

தந்தென் நீ. 

ஆயினும் இங்யக-- 

தன்னுயிர் தந்து தாய்டமவோன்று 

நிற்கிேது. 

இைப்பின் வபருெலியில் இன்வைாரு 

உயிர் அழுகிேது. 

ஐந்தறிவு உயிர்கவளல்லாம் 



உன்னிைம் யெண்டுதடல 

டெப்பதில்டல. 

நாவளல்லாம் பிராத்தடைோல் 

உடைத் துரத்தி ெருெதில்டல. 

விோபாரக் கணக்யகாடு 

காணிக்டககள் தருெதில்டல. 

விதித்த விதி இதுதான் என்ே 

புரிந்த அறிவு -- நமக்கில்டல. 

  

  



எனதக் பகாண்டு ஈடுபசய்ய 

 

ொழ்வில் கடர யசரத்தான் 

கையலாடு யபாைான் 

கடர யசரவில்டலயே.... 

உைக்கும் யசர்த்துத்தான் 

அென் உணவு யதடிைான் 

அெடளக் காணவில்டலயே..... 

ெளர்ந்த பாரதம் சூளுடர ஆயிரம் 

உைடலக் காணவில்டலயே...... 

பலிகள் வகாடுத்துத்தான் 

விடிடெத் யதடும் அெலம் 

இன்னும் மாேவில்டலயே..... 

அரசு என்பது மக்களுக்காகத்தான் 

கையலாடி ொைவில்டலயே.... 

ெளர்ச்சி ஆயிரம் 

கண்ைபின்னும் உயிர்ப்பலி 

யபாகவில்டலயே..... 

அஞ்சலி வசலுத்தி 

ஆறுதல் வசான்ைாலும் 



இைப்பின்ெலி தீரவில்டலயே.... 

வகாட்டிக்வகாடுத்தாலும் 

உேவின் இைப்பிற்கு 

ஈடுயில்டலயே. 

  

  



பண்டிதர்களுக்குப் பாமைனின் கவினத 

இலக்கணக் வகாம்வபன்பது 

எல்யலாருக்கும் முடளப்பதில்டல. 

இலக்கணக் வகாம்பிருப்யபாரும் 

பிேடர முட்ைாமல் விடுெதில்டல. 

தாய்மடி கன்று முட்டும் வசய்டக 

யபால்தான் இக்குற்ேம் கடிதல். 

தமிழுக்கு யமன்டமவேன்ோல் 

அடதத் தாங்குதல் ெளர்ச்சிதாயை. 

யகாவில் என்ோல் என்ை... 

யகாயிவலைச் வசான்ைாவலன்ை.... 

உள்ளிருப்பது சாமிவேன்று 

அடைெரும் உணர்ந்தது தாயை. 

வமாழி என்பது என்ை.....? 

உணர்டெக் கைத்தும் கைத்தி. 

வமாழிதலில் பிடையிருந்தாலும் 

மைடலயின் ொய்வமாழிப் பிடையோ..? 

ஏற்பது தாய்டம வநஞ்வசன்ோல் 

தமிழ்ெளர்ச்சிக்குத் தடையேதும் 

உண்யைா? 



என் பாட்ைன் யகாெணம் அணிந்தான் 

என் ஆடையில் எத்தடை மாற்ேம்! 

மாற்ேவமன்பது இேல்புதாயை-- 

மற்ே ெளர்ச்சிடே ஏற்பதுயபாயல. 

  

  



சூரியனை எரிக்கிவறன். 

கைவுகடளக் கட்டி இழுக்கியேன். 

காைல் நீரில் மிதக்கியேன். 

காகிதக்கப்பலில் துடுப்பின்றி 

ொழ்டெக் கைக்கியேன். 

 

திடசகடளப் பிரிக்கியேன் 

பிரித்தடத இடணக்கியேன் 

பிரிேமற்ே மனிதயராடு 

ொழும் நாடள ரசிக்கியேன். 

 

மைக்கதடெ திேக்கியேன் 

இருடள வெளியே இடரக்கியேன் 

வெளிச்சப்புள்ளி சிறிவதன்ோலும் 

சூரிேடை எரிக்கியேன். 

 

சிேகுகடள விரிக்கியேன் 

எல்டலேற்று பேக்கியேன் 

நீர்க்குமிழி நாவைன்ோலும் 

ொன்உச்சிடேத்தான் நிடைக்கியேன். 



மனிதபைன்ற புத்தகம் 

மனிதவைன்ே புத்தகம் 

ொழுகின்ே தத்துெம் 

அெரெர் பார்டெயில் 

ஆளுக்வகாரு வபாருள்தரும். 

 

வபாருளில்லாப் புத்தகம் 

வபாருடளத் தூரத்தும் அனுதிைம் 

அறிவுள்ள புத்தகம் 

ோரும் அறிோமல் முைங்கிடும். 

 

பக்கங்கள் மாறும அது 

படைப்பெனின் நிோேம் 

தம்டம படிப்பெடரத் யதடும் 

புத்தகங்கள் பாெம். 

 

தடலப்பில்லாப் புத்தகம் 

இங்கு பலயகாடி ஆயிரம் 

அடெ குப்டபகளாய் ப்யபாெதற்கு 

ொழும் சூழ்நிடலயே காரணம். 



 

புத்தகங்கள் ஒன்ோய்க் கலக்கும் 

ொழ்க்டகவேனும் நூலகம் 

சில டகபைாமல் யபாெது 

காலம் வசய்த தாமதம். 

 

மனிதர்கடளப் படிக்கின்ே 

புத்தகங்கள் அெசிேம் 

அது எல்யலாருக்கும் கிடைக்காது 

ெரும் யுகங்களுக்கு ஒருதரம். 

  

  



மக்களாட்சித் தத்துவம்.... 

மக்களாட்சி தத்துெமாய் 

இனி யதர்தடலச் வசால்லாயத... 

உைக்கு நீயே டெககும் வகாள்ளிதான் 

விரடல நீட்டிவிட்டு ெருந்தாயத.... 

நமக்காகொ இத்தடை கூச்சலும் 

வபாய்டமயில் மேங்கிப் யபாகாயத... 

இந்தப் யபார்வெறி யெவேதிலும் 

இல்டலயேன் 

யகள்வியகட்கத் தேங்காயத.... 

திருைர்கள் டகயில் நாட்டின் திேவுயகால் 

விதியமல் பழிடேப் யபாைாயத.... 

இந்தத் திருைரில் ோர் உத்தமர் 

யகள்விக்கு விடையே கிடைோயத... 

கழுெக்..கழுெக் டகயில் கடரகள்தான் 

தண்ணீயர அழுக்வகைச் வசால்லாயத... 

தண்ணீர் உேரம் கமலவமன்ோலும் 

தனிமனிதடை துதிக்காயத... 

என்ை தீர்வுதான் இந்த யதசம் ொழ்ந்திை 

வீண்மேக்கம் வகாள்ளாயத... 



உந்தன்விரல நுனி மாற்ேத்தின் முகெரி 

பேன்படுத்த தேங்காயத... 

ஒவ்வொரு இடளஞனும் 

ஒன்றிடணந்தால் மாற்ேம் 

பிேக்கும் இப்யபாயத. 

  

  



வாயுள்ள ஊனம நீ.... 

நீதிவேன்ோல் என்ைவென்று 

யகட்காயத நீயும்... 

அந்த குருட்டுப் பூடைடேக் 

குற்ேம் வசான்ைால் உந்தன் மீது பாயும்.... 

இருப்பெனுக்குச் சட்ைவமன்பது 

ொடலக்குடலத்துப் யபாகும்.... 

நீ நம்பி இேங்கிைால் தாங்காது 

அது அளவிைாத தூரம்.... 

மக்களுக்காக சட்ைவமன்பது 

ெல்யலார் ெகுத்த ொதம்..... 

ொய்தா ொங்கி ொழ்ந்துபார்க்கலாம் 

காசிருந்தால் யபாதும்...... 

பசுவுக்கும் நீதி ெைங்கிே பாரத 

புண்ணிே யதசம்..... 

பாவிகடளப் பாதுகாக்கயெ இன்று 

கருப்பு அங்கிகள் யபசும்..... 

அேம் வெல்லும் என்பவதல்லாம் 

மரபு சார்ந்த ொதம்..... 

அதடை நம்பி ொழ்ெதுதான் 

ஏடைக்கு ொய்த்த யசாகம். 



என்னைத் வதடுகிவறன்..... 

மான்ொழும் காட்டில்தான் 

புலிொழுவமன்பது 

புரிோத புதிரல்ல. 

வமன்டமயோடு ென்டமடே 

யசர்பபதுதான் இேற்டகவேன்ோல் 

ோடரப் யபாய் குற்ேம் வசால்ல. 

துன்பவமனும் வபருநதியில் 

கால் நடைக்காத உயிரில்டல 

விதிவிலக்கு ோருமல்ல. 

விதி ெகுத்த யநர்யகாட்டை 

ெடளப்பதற்கு நாணல்ல 

கைத்துகியோம் நாடள வமல்ல. 

ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் 

ொழ்க்டகவேன்பது யபார்க்களந்தான் 

ஆயுதம் ஒன்று யபால் ஆைதல்ல. 

அடைத்டதயும் அடைந்துவிட்யைன் 

ஆடசகயள இல்டலவேன்று 

வசால்ெது பாெமல்ல. 

அடதச் வசால்லுகின்ே மனிதடரத்தான் 



ொழ்க்டகவேங்கும் யதடுகியேன் 

என்டை மேந்தது என் குற்ேமல்ல. 

  

  



வினல எவ்வளவு.... 

 

யசாற்றுக்கு அழுபனிைம் 

யசாசலிசம் யபசிைால் 

யதான்றிடுமா புரட்சி..... 

 

பணத்திற்குத் தன்டை 

விற்ேென் தன்மாைம் 

யபசுெது இகழ்ச்சி.... 

 

இனி வெற்றிவேை 

வகாண்ைாட்ைங்கள் நைக்கும் 

வீழ்ந்தது இைஉணர்ச்சி.... 

 

ஆளுக்கு இவ்ெளவு 

கூலிக்குப் யபசி விடல யபாைது 

மக்களாட்சி. 

  

  



கூைாங்கற்கள் 

பிம்பம் 

 

நிலவில் 

குதித்த தெடள 

நீருக்கடியில். 

 

சலைம் 

 

இேந்த நாடே 

எட்டிப் பார்த்தது 

சாடலநீரில் விழுந்த நிலா. 

 

சன்ைல் 

 

துண்டிக்கப்பட்ை 

ொைத்டத டதக்கிேது 

நூலாம்படை. 

 

  



இைவு 

 

சுற்றிவமாய்க்கும் 

விண்மீன் எறும்புகள் வதாைவில்டல 

நிலவு அப்பத்டத. 

 

சிலந்திவனல 

 

எச்சில்மாளிடகயில் 

எல்லாத்திடசயும் 

கதவுகள்தான். 

 

பநகிழி 

 

தூக்கிச்வசன்ே 

காற்று துடணக்கு 

ெரவில்டல. 

  

  



கடவுள் 

 

ஆயுதம் தூக்கிேதால் 

அருளுக்கு டக 

இேங்கவில்டல. 

 

முட்னட 

 

குச்சிமாளிடகயில் 

உடையும் 

பளிங்குக்கல். 

 

பதருக்கூத்து 

 

இரந்துண்கிேது 

இேொக்கடல. 

 

  



பினறநிலா 

 

உடைந்த ெடளேல் 

ஒட்டிநிற்கும் 

கரித்துணியில்.  

 

வினத 

 

ொைத்தின் முகம் பார்க்க 

மண்ணில் புடதகிேது. 

 

நம்பிக்னக 

 

ஆணிகள் அப்படியே 

இருக்கிேது 

இயேசுடெ சுமந்தபடி. 

 

  

  



மந்னதகளின் மனுதர்மம்.... 

அேம் யதாற்ேவதன்றும் 

நீதி யதாற்ேவதன்றும் 

அெர்கள் கூவிக் வகாண்டிருக்கிோர்கள். 

அந்த அேத்தின் காெலர்கடள 

அடைெரும் அறிந்ததுதான். 

ெயிறு காயும் யபாது அவேவமன்பது 

ஆண்ைெயை ெந்து வசான்ைாலும் 

அது அர்த்தமற்ேதுதான். 

சில ஆயிரம் பார்ப்பதற்கு 

பல மாதமாகும் எங்களுக்கு 

காசு ெந்து கதடெத் தட்டிைால் 

காடத மூடிக்வகாள்ெதா? 

மாோ வதான்டே எது 

மாற்றி விைப் யபாகிேது? 

சாக்கடையில் எவ்ெளவு 

சந்தைம் கலந்தாலும் அது 

மணக்கப் யபாெதில்டல. 

சந்தைத்டத சாக்கடைோக்குெடத விை 

சந்தர்ப்பத்டதச் சாதகமாக்குெயத 



ஏடைகளின் அேம். 

கைவுள்கள் ொழ்ந்த காலத்திலும் 

அேம் யதாற்றுத்தான் 

மீண்டிருக்கிேது. 

அதன் நிைல் இருட்டில் 

கலந்த பிேகு நீங்கள் எடத 

யதடிக் வகாண்டிருக்கிறீர்கள்? 

  

  



பகாம்பு முனளத்த குதினைகள்..... 

மைக் குதிடர மண் தின்னும் 

மண் அதிர விண் வசல்லும் 

ஆடசக் வகாம்பு அதற்குண்டு 

குத்திக் கிழிக்கும் ரணங்கள் 

ஆோது அச்சுறுத்தும்.... 

அைங்காது ஞானிேர் 

அைக்கிேதாய் 

புராணம் வசால்லும் 

நம்ப யெண்ைாம் 

பின் கால்கள் இடிபை 

மைக் குதிடர 

பேணம்வசய்ோப் பாடதயில்டல 

மனிவதவைன்ோல் 

மைக்குதிடர மண்தின்னும். 

சந்தர்ப்பச் சாக்கடையில் 

தெறி விழும் வதளிந்தாலும் 

வதளிோது 

யமய்கின்ே நிலத்திற்கு அளவில்டல 

யமய்ப்பெடை யமய்கின்ே 



வபாய்ப் பிசாசு. 

நிேம் மாறும் குணம் மாறும் 

குதிடர முகம் காட்ைா 

புேம்காட்டும் 

வபாய்முகம் பலவுண்டு 

குதிடர வபாய்யில்டல. 

தன்ெலிடம தானுணர்ந்து 

மைக்குதிடரடே வெல்பென் 

மனிதனில்டல யதெைென் 

வகாம்பு முடளத்த குதிடர 

ெளர்க்கும் குரங்குகள் நாம் 

மனிதயை ஆகவில்டல 

யதெைாெது எப்யபாது....? 

  

  



வகாவிந்தா....வகாவிந்தா 

எங்கும் பரம்வபாருளாய் 

இருக்கின்ே யபாதுைக்கும் எல்லாயம 

நைக்கின்ேது. 

 

உைக்கு அள்ளிக் வகாடுக்கின்ே 

பக்தர்களுக்கு மட்டுந்தான் உன் 

அருள்மடை வபாழிகின்ேது... 

 

காலம் காலமாய்ப் வபாருளில்லாத 

கூட்ைம் உடைப்டபத்தான் 

கைவுளாக நிடைக்கின்ேது... 

 

அது குடிக்கின்ே கஞ்சியிலும் 

மண் அள்ளிப் யபாைத்தான் 

மக்களாட்சி நைக்கின்ேது..... 

 

நாவளல்லாம் திருநாளாய் நீ 

பூரித்து நின்ோலும் ஏடைக்கு 

உடைக் காணொ முடிகின்ேது. 



 

எத்தடை அெதாரம் நீவேடுத்து 

ெந்தாலும் அெனுக்குத் துேயராடு 

விடிகின்ேது..... 

 

இருக்கின்ே கூட்ைவமல்லாம் 

வசார்க்கொசல் காண உன் 

இருப்பிைம் வமாய்க்கின்ேது.... 

 

இல்லாத கூட்ைம் யசாற்றுக்கு 

ெழி யதடி பிேர் ொசல் 

நிற்கின்ேது. 

 

 

  



புத்தாண்வட வருக....! 

புத்தாண்டு நமக்கிங்கு 

ஆங்கிலமா...தமிழ்நலமா...? 

தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிேப்பதிங்கு 

டதோ..சித்திடரோ...? 

பாரைா நாம் மேத்தமிைர்… 

கூவித் வதாண்டைதான் ெலிக்கிேது... 

பைம்வபருடம யபசித்தான் 

நிகழ்காலம் நகர்கிேது..... 

நாடளக்கு நீ விட்டுச் வசல்ல 

உன் வசேல் என்ை இருக்கிேது.... 

யகள்விக்கு விடையின்றி 

ொழ்க்டக விடுகடதோய் முடிகிேது.. 

எந்த நாள் ெந்தாலும் ஏடைக்கு 

மாற்ேவமன்ை இருக்கிேது.. 

நமக்குக் குடிப்பதற்கும் - ஊன் 

கடிப்பதற்கும் விடுமுடேோய் ெருகிேது.... 

இந்தநாளும் இன்வைாரு நாள்யபால் 

ஏடைக்கிங்யக விடிகிேது. 

  



யாருக்கும் பவட்கமில்னல........ 

இயேசுவின் ெருடகோெது 

நைந்து விடும் யபாலிருக்கிேது 

இெருடைே ெருடகதான் 

அதனிலும் யமலாய் இருக்கிேது. 

அத்தடை அேங்கடளயும் 

உலகிற்கு எடுத்துச் வசான்ை 

தமிழிைம் தன்மாைமற்று 

நிைல்களின் கால்களில் 

விழுந்வதழுகிேது தன் தடலெடைத் யதடி. 

நல்லவதாரு தடலெனின்றி 

இருக்கிேது தமிழ்நாடு 

அேநூல்கள் எந்த அறிோடமடேயும் 

விரட்ைவில்டல 

பகுத்தறிவுப் பாசடேகள் 

இருள் மூடியே கிைக்கிேது. 

தன் திடரப்பைம் 

வெளிோகும் யபாது மட்டும் 

தன் ரசிகடை உரசிப் பார்க்கத் 

யதான்றுகிேது தன் ெளர்ச்சிக்காக. 

இனி தமிவைைச் வசால்ல 



வகாஞ்சம் வெட்கப்பைத்தான் 

யெண்டும். 

காலில் விழும் கலாச்சாரப் 

வபருடமடே தமிைனுக்கு 

விை மைமில்டல யபாலும். 

பைம்வபருடம யபசியே 

வபருடம வகாள்ளும் தமிைன் 

நடைமுடே ொழ்விேலில் 

எப்யபாது சுேமரிோடத 

வகாள்ளப் யபாகிோன். 

நாடளேத் தடலமுடேக்காெது 

அென் வகாஞ்சம் தன்மாைத்டத 

விட்டு டெக்கட்டும். 

 

  



இனி எல்லாம்...... 

அற்புதம் நிகழ்ந்துவிட்ைது 

யதெனுக்கு முன்ைால் யதெதூதனின் 

ெருடக நைந்துவிட்ைது. 

இனிவேன்ை தமிவைனுக்கு 

எங்கும் ெளடமயே நிலெப்யபாகிேது 

ஏடைகள் என்ே வசால் இனி 

தமிழ்நாட்டில் இல்டல. 

அடைருக்கும் ஆன்மீக 

அருட்பிரசாதம் அருள் மடைோய் 

வகாட்ைப்யபாகிேது. 

தமிைனின் தடலவிதி 

இதுதான் என்ோல் ோர் 

மாற்றி எழுதமுடியும். 

திடரேரங்குகள் இனி 

யகாவிலாக்கப்படும் 

தீர்வுகள் அடைத்துக்கும் இனி 

தனினிய்ய்....ெழி. 

அந்த ஒற்டேேடிப் பாடதயில் 

நீங்கள் பேணிக்கவில்டலோைால்... 



உங்கடள அந்த ஆண்ைெயை காப்பாற்ே 

முடிோது.. 

வகாள்டகஇருக்கிேது...ஆைால் 

என்ைவென்று பிடிபைாமல் 

இமேமடல குடகக்குள் 

இருக்கிேது. 

ஆண்ைென் அருள் இருந்தால் 

மட்டுயம உங்களுக்கு விளங்கும். 

அடைத்து சாக்கடைகளும் 

இனி ஒன்ோய்க் கலக்கும். 

தமிழ்நாட்டில் எதுவும் நைக்கலாம் 

நல்லடெ தவிர. 

அையபாங்கப்பா....... 

  



எங்வக! என் தனலவன்? 

தமிைகத்தின் தடலெயை! 

நீ இன்னும் பிேக்கவில்டலோ? ... 

.பிேந்து எங்யகா இருந்தயபாதும் 

முன்வமாழிொர் இல்டலோ.... 

இளடம ஏந்தும் இடளஞரில் 

எெரும் தடலென் இல்டலோ? 

திடரமுகத்டதத் தவிர 

உைக்குப் புதுமுகம் யதடெயில்டலோ? 

வபாழுதாைால் யபாராட்ைம் 

மைம் யசாம்பவில்டலோ?  ....... 

யசாதடைக்கு ஒரு களமாய் 

தமிைகத்தில் திைம் வதால்டலோ? ....... 

உன் இளடமக்கு எதிர்காலம் 

இங்கு அரசிேலில் இல்டலோ? 

நீயில்லாமல்விடிோது 

மாற்ேத்டத விரும்பவில்டலோ? 

தன்னிகரில்லாத் தடலென் ஒருென் 

இருந்தான் நம்பவில்டலோ? 

காமராசன் என்ே வபேவரடுத்த 



புனிதன் படித்தபிள்டளோ? 

படிப்பின் உச்சம் வதாட்ை உைக்கு 

அச்சம் மைடம இல்டலோ? 

.யமய்ப்பரின்றி ொடும் எமக்குப் 

பாரம் சுமக்க ோரும் இல்டலோ? 

  

  



ஒரு கழுனதயின் பிைகடைம்..... 

அருடமமிகு தமிைக 

ொக்காள வபருங்குடி மக்கயள! 

அரசிேலில் காசுயிருந்தால் 

ஒரு கழுடத கூை வெல்லலாவமை 

இத்தடை நாள் எம்டமப் 

வபருடமப்படுத்தி ெந்தீர்கள்.... 

மகிழ்ச்சி. 

வெற்றிைத்டத நிரப்ப 

ோர் ோயராவெல்லாம் ெருெது 

இதுெடர நீங்கள் எைக்கு 

ெைங்கிெந்த வபருடமக்கு 

இழுக்குத்தான்..... 

என்ை வசய்ே நான் 

மாையிைப்புக்யகட்டு 

மனு வசய்ே முடிோயத..... 

ஆயினும்----- 

எல்லா இழிடெயும் சுமக்கும் 

உங்கடளவேல்லாம் பார்க்கும்யபாது 

எம்மிலும் நீவிர் யமவலை 



ஆைந்தக் கண்ணீர் ெருகிேது. 

எம்மிைம் யபால் குணத்தில் 

நீங்களும் இருப்பதால்..... 

வபாறுத்திருக்கியேன்.... 

எம்டமயும் நீங்கள் ஒருநாள் 

முதல்ெராக்கி மகிழ்வீர்கவளன்று. 

அதற்காை தகுதி----- 

நானும் ஒரு பைத்தில் 

நடித்திருக்கியேன் அது யபாதாதா..? 

என்வபாருட்டு ோயரனும் 

முதலீடு வசய்தால்---- 

உங்கடள துடணமுதல்ெராக்குகியேன் 

அப்புேவமன்ை.... 

  

  



மீண்டும் நீ வைவவண்டும் 

 

உன்கருப்புச்சட்டை 

இருக்கிேது... 

டகத்தடியும் இருக்கிேது... 

பகுத்தறியும் பண்புமட்டும் 

உன்தாடியபால் நடரக்கிேது. 

 

எல்லாக்கட்சி சுெவராட்டிகளிலும் 

நீ சைங்குயபால் ஒட்ைப்படுகிோய். 

 

கருப்புெர்ணத்டத காவி 

மடேப்படத உன் அடிேெர்கள் 

ோரும் கண்டுவகாள்ளவில்டல. 

 

ஆரிே வீரிேம் இங்கு 

சிெப்பாகிக் வகாண்டிருக்கிேது. 

 

சாமிோர்களின் டககளில்தான் 

சட்ைங்கள் இருக்கிேது. 



 

சாதிக்கட்சிகள் ஓட்டுக்காய் 

சந்தர்ப்பொத கட்சிகளாய் 

கூவிக்வகாண்டு இருக்கின்ேை. 

 

கைவுடள மறுப்பெர்களும் 

கைவுளாய் வகாண்ைாைப்படும் 

முரண் இங்கு நைக்கிேது. 

 

வபண்விடுதடல ஆடைெடர 

ெந்திருக்கிேது. 

  

 

வதாண்ைர்கள் எப்யபாதும் 

துட்டுக்காய் அடலகிோர்கள். 

 

ஏழ்டம இன்னும் அெரெர் 

அடுப்படியிலதான் ெசிக்கிேது. 

 

இப்யபாதுதான் நீ 

யதடெப்படுகிோய். 



 

தமிைர்கடள காட்டுமிராண்டிகள் 

என்ோய் வகாஞசம் 

ெலிக்கத்தாை வசய்கிேது. 

 

முன்யதான்றிே மூத்தகுடிகள் 

என்று ஆறுதல் படுத்திக்வகாள்கியோம். 

 

ொய்ப்பிருந்தால் ெந்துயபா... 

உன்யபால் பலர் யதடெ இன்று. 

  

  



அஃறினணக்கு இல்னல ஆனசகள்..... 

குற்ே உணர்வில் தவிக்கும் 

மானிைர் யபாயல பிேவுயிர்கள் 

தவிப்பதில்டல..... 

 

மரணம் எந்வநாடி 

அதற்வகன்ோலும் ொழும் 

ொழ்க்டகடே சபிப்பதில்டல.... 

 

எவ்வுணர்வுவேன்ோலும் 

உள்வளான்று டெத்து 

புேத்தில் ஒரு முகமில்டல.... 

 

படைத்தெனிைம் காணிக்டக 

டெத்து யெண்டுதலால் 

அெடை ெடதப்பதில்டல... 

 

ொழும் ொழ்க்டகடே 

அதன் யபாக்கியல யபாகட்டுவமை 

தன்யபாக்கியல அடெ ொழும்..... 



 

ஏயதா ஒன்றிற்கு ஏங்கியே 

இந்த மானிைர் மைடமயில் 

இேந்து பிேக்குது எந்நாளும். 

  

  



நிறம் மாறும் நிறங்கள்... 

மனிதன் இங்கு வதய்ெமாெது 

ொழும் மகத்துெத்தால்.... 

வதய்ெமிங்கு யநரில் ெந்தது 

அெரெர் கவித் திேத்தால். 

 

உணரும் உன்ைதம் உள்ளெர்க்யக 

வதய்ெம் உள்ளத்தில் காட்சி தரும்.... 

யநரில் காட்சி என்பவதல்லாம் 

மைச்சித்திரம் ெகுத்த நிேம். 

 

பகுத்தறிவுப் பகலென் 

மடேந்த பின்யை உரத்த சிந்தடைகள் 

இங்கு உதிக்கவில்டல. 

 

அெர் டகத்தடிகளால் இம்மண்ணில் 

ஒரு மாற்ேமும் நைக்கவில்டல. 

கறுப்பு பழுப்பாெது 

ஒரு சித்தாந்த யதால்வி நிடல. 

 



நிேங்களின் இேல்பு நிடல 

இது நிேம் மாறும் யநரமில்டல. 

அடிப்படை வதரிோ உண்டமக்கு 

படைப்பென் பலியில்டல. 

 

காவிகள் ென்மவமங்கும் 

இரத்தச் சிெப்பாெது சரியில்டல 

ஆண்ைென் வபேடர டெத்து 

அேம் மீறுதல் வதய்ெ ெழியில்டல. 

 

அன்டபச்வசால்ல ெந்த 

மதங்களில் பிடையில்டல... 

கருத்துச்சுதந்திரம் இல்லாமல் 

கைவுடளத் யதடிைால் அது மதமில்டல. 

  



வள்ளுவத்னத திைம் பசால்லுவவாவம....... 

.{.....இடசப்பாைல்.......} 

என்ை நைக்குது நாட்டுல 

நான் வசால்லுயேன் ெள்ளுென் 

பாட்டுல..... 

வசால்ல நிடைச்ச கருத்டதவேல்லாம் 

வசால்லிமுடிச்சான் குேளில.... 

முப்பாடல ஆத்தி..ஆத்தி.. 

சூடு இன்னும் தணிேல.... 

அேத்டதப் யபாட்டு ெறுத்து எடுத்து 

நூடலப் யபாட்யைார் கணக்கில்ல.... 

உலகம் முழுதும் புரட்டிப் பார்த்தும் 

இது யபால அடமேல.... 

வமாழிக்குக் கிடைச்ச வபருடம எதுவும் 

மைசத் திருத்த ெழியில்ல.... 

அேத்டதவேல்லாம் ஏழுசீருக்குள்ள 

வசால்லி முடிச்சான் நறுக்குல... 

குேளில் வசான்ை அேத்திைால 

மனுசப்பேல திருத்த முடிேல..... 

ெள்ளுென் வசான்ை ெழியிருந்தும் 



ொழ்க்டக யபாகுது இருளில.... 

வெளிச்சத்டத மூடிெச்சு 

முடிவெடுக்கத் வதரிேல.... 

சிடலவசதுக்க உளியபாதும் 

சிலருக்யகன் புரிேல.... 

யதடெயில்லாத் தத்துெத்டத 

யதடுோன் வபாது வெளியில..... 

ெள்ளுென் குேள்தாயை 

அேமாகும் உலகில.... 

திைமும் ஒன்டை படிச்சுப்பாரு 

ொழ்க்டக யபாகும் வதளிவில. 

  

  



சாம்பலில் பூக்கமாட்வடன்..... 

முகத்திடர கிழிந்து 

முகமிைந்து யபாயைன்... 

பாடு வபாருளில்லாமல் 

பரம்வபாருளாய் ஆயைன்..... 

 

யதடுவெளி எங்கும் 

வதருப்புழுதிோகி.... 

ஆடமயபால என்டை 

உள் இழுத்துக்வகாண்யைன்.... 

 

சித்தாந்தம் மனிதரிடை 

சிலுடெோக நாளும்.... 

வபருடமோக தூக்கிப்பிடிக்க 

யபடதோக நின்யேன்.... 

 

வபருடம மிக்க மனிதவரல்லாம் 

சுேம் இைக்கக் கண்யைன்.... 

துருப்பிடித்த யபார்ொளுக்குத் 

தங்கப்பிடி எதற்கு வநாந்யதன்.... 



 

வெந்து தணிந்த காடுயபால 

எைக்குள் நான் தணிந்யதன்.... 

அகத்திடரடேக் கிழித்து நானும் 

சாம்படல புேவெளியில் எறிந்யதன். 

  

  



உயர்வதில் இல்னல உயர்வு..... 

வெற்றிைத்தில் எதுவும் 

நிரம்பலாம் என்ே வகாள்டகயில் 

உள்ளது தமிைகம்.... 

 

வகாள்டகேற்ே கூட்ைத்தின் 

யபராடசயில் ஆடணகள் 

பிேப்பது சுேநலம்..... 

 

மக்களுக்காக மக்களாட்சி 

என்பது இன்று வசால்அடுக்கில் 

ெந்த யகெலம்..... 

 

நாளும் ஒரு அறிவிப்பால் 

நடமச்சுற்றி நைக்குது 

திைம் யபார்க்களம்..... 

 

ஆட்சிடே காக்க மந்டதகளுக்காக 

லகரத்தில் உேர்ந்தது 

சம்பளம்.... 



 

மாற்ேமில்லாத திைொழ்வில் 

யபருந்து கட்ைணம் 

வபரும் அெலம்.... 

 

மக்கள் உேர ொய்ப்பில்லாமல் 

யபாைது இன்டேே 

காலத்தின் நிலெரம்.... 

 

விரலில் பட்ை டமத்துளிோயல 

விைாமல் துரத்துயத 

வபரும் துேரம். 

  

  



பசி............(1) 

 

உலடக ஆளும் உயிர்ச்வசால் நீயே! 

உன்டை ெணங்குகின்யேன். 

உைக்காகச் சிடல ெடிக்க 

விண்கல்டலத் யதடுகின்யேன். 

 

படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் 

எல்லாம் உன்ைால் நைக்கிேது. 

உைக்வகாரு யகாவில் கட்டிைால் 

என்ை எந்த சாமி தடுக்கிேது.? 

 

இேங்கும் இேக்கம் உன்ைால்தாயை 

சரிோய் நைக்கிேது அடிமுடி அறிோச் 

சிெம் யபாயல உன் வசேல் எங்கும் 

எடுப்பாயிருக்கிேது. 

 

ஒவ்வொரு உயிரும் உலகில் ொை 

நீயே உயிர்த்துடிப்பாய் இருக்கின்ோய் 

நீயில்லாமல் எதுவுமில்டல 



அறிந்தும் அறிோமல் இருக்கின்ோய். 

 

பசிவேன்று ஒன்று இல்லாவிட்ைால் 

மனிதன் ஏன் உடைக்கின்ோன்? 

ஒரு சாண் ெயிற்டே நிரப்பத்தாயை 

திைம் நாோய் அடலகின்ோன். 

 

உடைப்புமட்டும் இல்லாவிட்ைால் 

உலகில் விடியெது 

மாற்ேவமதுவும் இல்லாமல் 

வெறும் மண்ணாய்ச் சுைலுமது. 

 

  



பசி..............[2] 

அறிடெத் யதடும் 

உணர்டெக்கூை உலகம் 

பசிவேன்று அடைக்கிேது... 

 

ெயிற்றில் பசியோடு 

எந்த உயிர்தான் 

அேெழி நைக்கிேது... 

 

உயிர் உருொகும் 

உைலின் பசி கூை ெயிறு 

நிடேந்தால் நிடைக்கிேது.... 

 

உைலின் பசிடே வெல்லும் 

ெலிடம உயிர்ப்பசிக்கு 

இருக்கிேது.... 

 

உைல் பசிக்காக உைடல 

விற்கும் ெணிகம் 

ெயிற்றுப் பசிோல் நைக்கிேது.... 



 

ெயிற்றுக்கு உணவு 

சரிோய் கிடைத்தால் வபண்டம 

ஏன் மாைமிைக்கிேது.... 

 

பசிவேன்ே சிறு வசால்தாயை 

உயிர்கடளப் படுத்தி 

எடுக்கிேது..... 

 

 

பசியோடு வகாஞ்சம் 

ெயிறு இடரந்தால் எல்லாம் 

பஞ்சாய்ப் பேக்கிேது... 

  

குற்ேங்களுக்வகல்லாம் 

உலகில் முதலாய் 

பசிதான் இருக்கிேது.... 

 

பசியில்லாத உலகம் இருந்தால் 

நிடைத்தால் 

விேப்பாயிருக்கிேது...... 



 

எல்லா உயிரும் இேங்கும் 

இேக்கம் பசியே 

உன்ைால் நைக்கிேது..... 

 

உைக்வகாரு யகாவில் 

கட்டிைால் என்ை? 

எந்த சாமி தடுக்கிேது? 

  

  



பசி..........[3] 

அருந் தபசிவேன்றும் 

அருந்தப் பசிவேன்றும் 

அறிோ உலகமிது.... 

 

தன்பசிடே மட்டுயம 

முன்னிடலப்படுத்தி 

அேம் மீறி ொழும் அது..... 

 

எச்சில் இடலயில் 

மிஞ்சும் உணவு அளவின்றி 

மண்ணில் புடதகிேது..... 

 

இரவு உணவு இல்லா 

நிடலயில் நவீை பாரதம் 

பாதி உேங்கச் வசல்கிேது..... 

 

தண்ணீடரக் குடித்து 

ெயிற்டே நிரப்பமுடிோது 

அதற்கும் விடலவோன்று இருக்கிேது... 



 

தெறி ெந்து மண்ணில் 

பிேந்த பாெத்திற்கு 

எத்தடை குரல்கள் 

திைம்..திைம் அழுகிேது. 

  

  



பசி.........[4] 

ொழும் சூைலில் 

ொழ்க்டக இருந்தால் 

அது என்றும் இனிக்கிேது. 

மைம்யபால் ொழ்க்டக 

எல்யலாருக்குமா இந்த 

மண்ணில் ொய்க்கிேது. 

சாக்கடை நீரும் 

பசிடேத் தணிக்கும் அெலம் 

நாட்டில் நைக்கிேது. 

உணவிற்காக விலங்யகாடு 

யபாட்டிக்கு நிற்கும் யசாகம் 

ொழ்டெ சபிக்கிேது. 

குப்டப கூளம் 

ஏடைகள் உணவுக்கூைம் 

என்ைதான் நைக்கிேது. 

யகள்விகயளாடு 

கவிடத ெடிக்க மட்டுயம 

என்ைால் முடிகிேது. 

   



மாற்று வவண்டும்.... மாற்றமும் வவண்டும். 

மக்களுக்காை யபருந்து... 

அதைால் மக்கள் 

ெரும் இைப்டப 

வபே யெண்டும். 

மக்களுக்காை 

மதுக்கடை லாபம் 

ோருக்குத் தரயெண்டும். 

 

கட்டிே துணிடேயும் 

உருவிடும் ஆட்சி 

விடரவில் 

முடிவுக்கு 

ெரயெண்டும். 

 

ஓட்டு யபாட்ை 

பாெத்திற்கு 

மாற்று 

யகாெணத் துணி 

யெண்டும். 



குடியைசு திைக் வகள்விகள்....... 

காந்தியதசமா..இல்டல 

காவியதசமா....? 

மதச்சார்பு என்பது 

கவிழும் காகித ஓைமா....? 

 

யதசிே நீயராட்ைம் திடச 

மாறி ஓடுமா...? 

சுதந்திரம் வபற்றும் இன்வைாரு 

விடுதடலப் யபாராட்ைமா....? 

 

ஒருங்கிடணந்த பாரதவமன்பது 

வெளித்யதாற்ே யெைமா....? 

மாநிலம் ெளர்ச்சி காண்பது 

மத்திே அரசு விதித்த சாபமா...? 

 

ெளரும் நாட்டியல 

இத்தடை யபதமா....? 

யெற்றுடமயில் ஒற்றுடம 

நூல் அறுந்த பட்ைமா...? 



 

ெளர்ச்சி என்பது 

பணம் படைத்தெருக்கு மட்டுமா...? 

ஏடைகளில் விேர்டெயில் 

யதசிே ெளர்ச்சி எட்டுமா....? 

 

கைன்தள்ளுபடி பண 

முதடலகளுக்கு மட்டுமா....? 

ஏடை விெசாயி சாெது 

நாட்டுக்கு நட்ைமா...? 

 

டகயில் டெத்த டம 

அழிவின் சின்ைமா....? 

சர்ெதிகார இருளியல 

குடிேரசு விடியுமா....? 

  



எங்கனளப் பற்றி 

 

 

மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் 

கருவிகள்: 

 

மின்புத்தகங்கடளப் படிப்பதற்வகன்யே 

டகயியலயே டெத்துக் வகாள்ளக்கூடிே 

பல கருவிகள் தற்யபாது சந்டதயில் 

ெந்துவிட்ைை. Kindle, Nook, Android Tablets 

யபான்ேடெ இெற்றில் வபரும்பங்கு 

ெகிக்கின்ேை. இத்தடகே கருவிகளின் 

மதிப்பு தற்யபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் 

ெடர குடேந்துள்ளை. எையெ 

வபரும்பான்டமோை மக்கள் தற்யபாது 

இதடை ொங்கி ெருகின்ேைர். 

 

ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்: 

 

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்காை 

மின்புத்தகங்கள் தற்யபாது கிடைக்கப் 

வபறுகின்ேை. அடெ PDF, EPUB, MOBI, 

AZW3. யபான்ே ெடிெங்களில் 

http://freetamilebooks.com/about-the-project/


இருப்பதால், அெற்டே யமற்கூறிே 

கருவிகடளக் வகாண்டு நாம் 

படித்துவிைலாம். 

 

தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்: 

 

தமிழில் சமீபத்திே புத்தகங்கவளல்லாம் 

நமக்கு மின்புத்தகங்களாக 

கிடைக்கப்வபறுெதில்டல.  

 

ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 

மின்புத்தகங்கடள வெளியிடுெதற்காை 

ஒர் உன்ைத யசடெயில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

இந்தக் குழு இதுெடர ெைங்கியுள்ள 

தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அடைத்தும் 

PublicDomain-ல் உள்ளை. ஆைால் இடெ 

மிகவும் படைே புத்தகங்கள். 

 

சமீபத்திே புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு 

கிடைக்கப்வபறுெதில்டல. 

 

எையெ ஒரு தமிழ் ொசகர் யமற்கூறிே 

“மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும் 



கருவிகடள” ொங்கும்யபாது, அெரால் 

எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்டதயும் 

இலெசமாகப் வபே முடிோது. 

 

சமீபத்திய புத்தகங்கனள தமிழில் 

பபறுவது எப்படி? 

 

சமீபகாலமாக பல்யெறு 

எழுத்தாளர்களும், பதிெர்களும், 

சமீபத்திே நிகழ்வுகடளப் பற்றிே 

விெரங்கடளத் தமிழில் எழுதத் 

வதாைங்கியுள்ளைர். அடெ இலக்கிேம், 

விடளோட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, 

சினிமா, அரசிேல், புடகப்பைக்கடல, 

ெணிகம் மற்றும் தகெல் வதாழில்நுட்பம் 

யபான்ே பல்யெறு தடலப்புகளின் கீழ் 

அடமகின்ேை. 

 

நாம் அெற்டேவேல்லாம் ஒன்ோகச் 

யசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கடள 

உருொக்க உள்யளாம். 

 



அவ்ொறு உருொக்கப்பட்ை 

மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும் 

உரிமத்தின் கீழ் வெளியிைப்படும். 

இவ்ொறு வெளியிடுெதன் மூலம் அந்தப் 

புத்தகத்டத எழுதிே மூல ஆசிரிேருக்காை 

உரிடமகள் சட்ைரீதிோகப் 

பாதுகாக்கப்படுகின்ேை. அயத யநரத்தில் 

அந்த மின்புத்தகங்கடள ோர் 

யெண்டுமாைாலும், ோருக்கு 

யெண்டுமாைாலும், இலெசமாக 

ெைங்கலாம். 

 

எையெ தமிழ் படிக்கும் ொசகர்கள் 

ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திே தமிழ் 

மின்புத்தகங்கடள இலெசமாகயெ 

வபற்றுக் வகாள்ள முடியும். 

 

தமிழிலிருக்கும் எந்த 

வனலப்பதிவிலிருந்து வவண்டுமாைாலும் 

பதிவுகனள எடுக்கலாமா? 

 

கூைாது. 

 



ஒவ்வொரு ெடலப்பதிவும் அதற்வகன்யே 

ஒருசில அனுமதிகடளப் வபற்றிருக்கும். 

ஒரு ெடலப்பதிவின் ஆசிரிேர் அெரது 

பதிப்புகடள “ோர் யெண்டுமாைாலும் 

பேன்படுத்தலாம்” என்று 

குறிப்பிட்டிருந்தால் மட்டுயம அதடை 

நாம் பேன்படுத்த முடியும். 

 

அதாெது “Creative Commons” எனும் 

உரிமத்தின் கீழ் ெரும் பதிப்புகடள 

மட்டுயம நாம் பேன்படுத்த முடியும். 

 

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” 

எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் 

பதிப்புகடள நம்மால் பேன்படுத்த 

முடிோது. 

 

யெண்டுமாைால் “All Rights Reserved” 

என்று விளங்கும் ெடலப்பதிவுகடளக் 

வகாண்டிருக்கும் ஆசிரிேருக்கு அெரது 

பதிப்புகடள “Creative Commons” 

உரிமத்தின் கீழ் வெளியிைக்யகாரி நாம் 

நமது யெண்டுயகாடளத் வதரிவிக்கலாம். 



யமலும் அெரது படைப்புகள் அடைத்தும் 

அெருடைே வபேரின் கீயை தான் 

வெளியிைப்படும் எனும் உறுதிடேயும் 

நாம் அளிக்க யெண்டும். 

 

வபாதுொக புதுப்புது 

பதிவுகடள உருொக்குயொருக்கு 

அெர்களது பதிவுகள்  நிடேே 

ொசகர்கடளச் வசன்ேடைே யெண்டும் 

என்ே எண்ணம் இருக்கும். நாம் 

அெர்களது படைப்புகடள எடுத்து 

இலெச மின்புத்தகங்களாக 

ெைங்குெதற்கு நமக்கு அெர்கள் 

அனுமதிேளித்தால், உண்டமோகயெ 

அெர்களது படைப்புகள் 

வபரும்பான்டமோை மக்கடளச் 

வசன்ேடையும். ொசகர்களுக்கும் நிடேே 

புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிடைக்கும் 

ொசகர்கள் ஆசிரிேர்களின் ெடலப்பதிவு 

முகெரிகளில் கூை அெர்களுடைே 

படைப்புகடள யதடிக் கண்டுபிடித்து 

படிக்கலாம். ஆைால் நாங்கள் 

ொசகர்களின் சிரமத்டதக் குடேக்கும் 



ெண்ணம் ஆசிரிேர்களின் சிதறிே 

ெடலப்பதிவுகடள ஒன்ோக இடணத்து 

ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக உருொக்கும் 

யெடலடேச் வசய்கியோம். யமலும் 

அவ்ொறு உருொக்கப்பட்ை புத்தகங்கடள 

“மின்புத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும் 

கருவிகள்”-க்கு ஏற்ே ெண்ணம் 

ெடிெடமக்கும் யெடலடேயும் 

வசய்கியோம். 

 

FreeTamilEbooks.com 

 

இந்த ெடலத்தளத்தில்தான் பின்ெரும் 

ெடிெடமப்பில் மின்புத்தகங்கள் 

காணப்படும். 

 

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, 

AZW3, ODT 

 

இந்த ெடலதளத்திலிருந்து ோர் 

யெண்டுமாைாலும் மின்புத்தகங்கடள 

இலெசமாகப் பதிவிேக்கம்(download) 

வசய்து வகாள்ளலாம். 



 

அவ்ொறு பதிவிேக்கம்(download) 

வசய்ேப்பட்ை புத்தகங்கடள ோருக்கு 

யெண்டுமாைாலும் இலெசமாக 

ெைங்கலாம். 

 

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க 

விரும்புகிறீர்களா? 

 

நீங்கள் வசய்ேயெண்டிேவதல்லாம் 

தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் 

ெடலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகடள 

எடுத்து, அெற்டே LibreOffice/MS Office 

யபான்ே wordprocessor-ல் யபாட்டு ஓர் 

எளிே மின்புத்தகமாக மாற்றி எங்களுக்கு 

அனுப்பவும். 

 

அவ்ெளவுதான்! 

 

யமலும் சில பங்களிப்புகள் பின்ெருமாறு: 

 

1. ஒருசில 

பதிெர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு 



அெர்களது படைப்புகடள “Creative 

Commons” உரிமத்தின்கீழ் 

வெளியிைக்யகாரி மின்ைஞ்சல் 

அனுப்புதல் 

2. தன்ைார்ெலர்களால் 

அனுப்பப்பட்ை மின்புத்தகங்களின் 

உரிடமகடளயும் தரத்டதயும் 

பரியசாதித்தல் 

3. யசாதடைகள் முடிந்து அனுமதி 

ெைங்கப்பட்ை தரமாை 

மின்புத்தகங்கடள நமது 

ெடலதளத்தில் பதியெற்ேம் 

வசய்தல் 

 

விருப்பமுள்ளெர்கள் freetamilebooksteam@g

mail.com எனும் முகெரிக்கு மின்ைஞ்சல் 

அனுப்பவும். 

 

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் 

சம்பாதிப்பவர்கள் யார்? 

 

ோருமில்டல. 

 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இந்த ெடலத்தளம் முழுக்க முழுக்க 

தன்ைார்ெலர்களால் வசேல்படுகின்ே ஒரு 

ெடலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒயர யநாக்கம் 

என்ைவெனில் தமிழில் நிடேே 

மின்புத்தகங்கடள உருொக்குெதும், 

அெற்டே இலெசமாக பேைர்களுக்கு 

ெைங்குெதுயம ஆகும். 

 

யமலும் இவ்ொறு உருொக்கப்பட்ை 

மின்புத்தகங்கள், ebook reader 

ஏற்றுக்வகாள்ளும் ெடிெடமப்பில் 

அடமயும். 

 

இத்திட்டத்தால் பதிப்புகனள 

எழுதிக்பகாடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவருக்கு 

என்ை லாபம்? 

 

ஆசிரிேர்/பதிெர்கள் இத்திட்ைத்தின் 

மூலம் எந்தவிதமாை வதாடகயும் 

வபேப்யபாெதில்டல. ஏவைனில், 

அெர்கள் புதிதாக இதற்வகன்று எந்தஒரு 

பதிடெயும்  எழுதித்தரப்யபாெதில்டல. 



ஏற்கையெ அெர்கள் எழுதி 

வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகடள 

எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக 

வெளியிைப்யபாகியோம். 

 

அதாெது அெரெர்களின் ெடலதளத்தில் 

இந்தப் பதிவுகள் அடைத்தும் 

இலெசமாகயெ கிடைக்கப்வபற்ோலும், 

அெற்டேவேல்லாம் ஒன்ோகத் வதாகுத்து 

ebook reader யபான்ே கருவிகளில் படிக்கும் 

விதத்தில் மாற்றித் தரும் யெடலடே 

இந்தத் திட்ைம் வசய்கிேது. 

 

தற்யபாது மக்கள் வபரிே அளவில் tablets 

மற்றும் ebook readers யபான்ே கருவிகடள 

நாடிச் வசல்ெதால் அெர்கடள 

வநருங்குெதற்கு இது ஒரு நல்ல 

ொய்ப்பாக அடமயும். 

 

நகல் எடுப்பனத அனுமதிக்கும் 

வனலதளங்கள் ஏவதனும் தமிழில் 

உள்ளதா? 

 



உள்ளது. 

 

பின்ெரும் தமிழில் உள்ள ெடலதளங்கள் 

நகல் எடுப்பதிடை அனுமதிக்கின்ேை. 

 

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

 

எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் Creative 

Commons உரிமத்தின் கீழ் அவைது 

பனடப்புகனள பவளியிடுமாறு கூறுவது? 

 

இதற்கு பின்ெருமாறு ஒரு மின்ைஞ்சடல 

அனுப்ப யெண்டும். 

 

<துெக்கம்> 

உங்களது ெடலத்தளம் அருடம 

[ெடலதளத்தின் வபேர்]. 

தற்யபாது படிப்பதற்கு உபயோகப்படும் 

கருவிகளாக Mobiles மற்றும் பல்யெறு 

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


டகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரித்து ெந்துள்ளது. 

 

இந்நிடலயில் 

நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனு

ம் ெடலதளத்தில், பல்யெறு தமிழ் 

மின்புத்தகங்கடள வெவ்யெறு 

துடேகளின் கீழ் யசகரிப்பதற்காை ஒரு 

புதிே திட்ைத்தில் ஈடுபட்டுள்யளாம். 

இங்கு யசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் 

பல்யெறு கணிணிக் கருவிகளாை 

Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, 

tablets with android, iOS யபான்ேெற்றில் 

படிக்கும் ெண்ணம் அடமயும். அதாெது 

இத்தடகே கருவிகள் support வசய்யும் odt, 

pdf, ebub, azw யபான்ே ெடிெடமப்பில் 

புத்தகங்கள் அடமயும். 

இதற்காக நாங்கள் உங்களது 

ெடலதளத்திலிருந்து பதிவுகடள 

வபே விரும்புகியோம். இதன் மூலம் 

உங்களது பதிவுகள் 

 

http://www.freetamilebooks.com/


உலகளவில் இருக்கும் ொசகர்களின் 

கருவிகடள யநரடிோகச் வசன்ேடையும். 

 

எையெ உங்களது ெடலதளத்திலிருந்து 

பதிவுகடள  பிரதிவேடுப்பதற்கும் 

அெற்டே மின்புத்தகங்களாக 

மாற்றுெதற்கும் உங்களது அனுமதிடே 

யெண்டுகியோம். 

 

இவ்ொறு உருொக்கப்பட்ை 

மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக 

ஆசிரிேராக உங்களின் வபேரும் மற்றும் 

உங்களது ெடலதள முகெரியும் 

இைம்வபறும். யமலும் இடெ “Creative 

Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தான் 

வெளியிைப்படும் எனும் உறுதிடேயும் 

அளிக்கியோம். 

 

http://creativecommons.org/licenses/ 

 

நீங்கள் எங்கடள பின்ெரும் முகெரிகளில் 

வதாைர்பு வகாள்ளலாம். 

 

http://creativecommons.org/licenses/


e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com  

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G 

+: https://plus.google.com/communities/10881776

0492177970948 

  

நன்றி. 

</முடிவு> 

 

யமற்கூறிேொறு ஒரு மின்ைஞ்சடல 

உங்களுக்குத் வதரிந்த அடைத்து 

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்பி 

அெர்களிைமிருந்து அனுமதிடேப் 

வபறுங்கள். 

 

முடிந்தால் அெர்கடளயும் “Creative 

Commons License”-ஐ அெர்களுடைே 

ெடலதளத்தில் பேன்படுத்தச் 

வசால்லுங்கள். 

 

கடைசிோக அெர்கள் உங்களுக்கு 

அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


மின்ைஞ்சடலfreetamilebooksteam@gmail.co

m எனும் முகெரிக்கு அனுப்பி டெயுங்கள். 

 

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது 

வவண்டுவகானள மறுக்கும் பட்சத்தில் 

என்ை பசய்வது? 

 

அெர்கடளயும் அெர்களது 

படைப்புகடளயும் அப்படியே விட்டுவிை 

யெண்டும். 

ஒருசிலருக்கு அெர்களுடைே வசாந்த 

முேற்சியில் மின்புத்தகம் தோரிக்கும் 

எண்ணம்கூை இருக்கும். ஆகயெ 

அெர்கடள நாம் மீண்டும் மீண்டும் 

வதாந்தரவு வசய்ேக் கூைாது. 

அெர்கடள அப்படியே விட்டுவிட்டு 

அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கடள யநாக்கி 

நமது முேற்சிடேத் வதாைர யெண்டும். 

 

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அனமய 

வவண்டும்? 

 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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ஒவ்வொருெரது ெடலத்தளத்திலும் 

குடேந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் 

பதிவுகள் காணப்படும். அடெ 

ெடகப்படுத்தப்பட்யைா அல்லது 

ெடகப்படுத்தப் பைாமயலா இருக்கும். 

நாம் அெற்டேவேல்லாம் ஒன்ோகத் 

திரட்டி ஒரு வபாதுொை தடலப்பின்கீழ் 

ெடகப்படுத்தி மின்புத்தகங்களாகத் 

தோரிக்கலாம். அவ்ொறு 

ெடகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கடள 

பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூை 

தனித்தனியே பிரித்துக் வகாடுக்கலாம். 

 

தவிர்க்க வவண்டியனவகள் யானவ? 

இைம், பாலிேல் மற்றும் ென்முடே 

யபான்ேெற்டேத் தூண்டும் ெடகோை 

பதிவுகள் தவிர்க்கப்பை யெண்டும். 

 

எங்கனளத் பதாடர்பு பகாள்வது எப்படி? 

 

நீங்கள் பின்ெரும் முகெரிகளில் 

எங்கடளத் வதாைர்பு வகாள்ளலாம். 

 email : freetamilebooksteam@gmail.com 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


 Facebook: https://www.facebook.com/FreeTa

milEbooks 

 Google 

Plus: https://plus.google.com/communities/108

817760492177970948 

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்? 

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

Supported by 

 Free Software Foundation 

TamilNadu, www.fsftn.org 

 Yavarukkum Software 

Foundation http://www.yavarkkum.org/ 
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உங்கள் பனடப்புகனள பவளியிடலாவம 

 

உங்கள் படைப்புகடள மின்னூலாக 

இங்கு வெளியிைலாம். 

 

1. எங்கள் திட்ைம் பற்றி 

– http://freetamilebooks.com/about-the-project/ 

 

2.  படைப்புகடள ோெரும் பகிரும் 

உரிடம தரும் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் 

உரிமம் பற்றி – 

கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிடம – ஒரு 

அறிமுகம் 

 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-

12/13/creative-commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-

commons-licenses 

உங்கள் விருப்பாை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் 

உரிமத்டத இங்யக யதர்ந்வதடுக்கலாம். 

http://creativecommons.org/choose/ 

 

3. 

http://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://creativecommons.org/choose/


யமற்கண்ைெற்டே பார்த்த / படித்த பின், 

உங்கள் படைப்புகடள மின்னூலாக மாற்ே 

பின்ெரும் தகெல்கடள எங்களுக்கு 

அனுப்பவும். 

1. நூலின் வபேர் 

2. நூல் அறிமுக உடர 

3. நூல் ஆசிரிேர் அறிமுக உடர 

4. உங்கள் விருப்பாை கிரியேட்டிவ் 

காமன்ஸ் உரிமம் 

5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS 

office doc ெடிெங்களில்.  அல்லது 

ெடலப்பதிவு / இடணே 

தளங்களில் உள்ள கட்டுடரகளில் 

வதாடுப்புகள் (url) 

இெற்டே freetamilebooksteam@gmail.com க்கு 

மின்ைஞ்சல் அனுப்பவும். 

விடரவில் மின்னூல் உருொக்கி 

வெளியிடுயொம். 

———————————————————————

———————————– 

நீங்களும் மின்னூல் உருொக்கிை 

உதெலாம். 

 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


மின்னூல் எப்படி உருொக்குகியோம்?  – 

 

 

இதன் உடர ெடிெம் ஆங்கிலத்தில் 

– http://bit.ly/create-ebook 

 

A4 PDF, 6 inch PDF யகாப்புகடள  Microsoft 

word இயலயே உருொக்க 

– http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-

using-microsoft-word/ 

எங்கள் மின்ைஞ்சல் குழுவில் இடணந்து 

உதெலாம். 

 

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetami

lebooksforum 

 

நன்றி ! 
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